การดูแลสุ ขภาพให้ มีสุขภาพดี

สุ ขภาพดีต้องมีอะไรบ้ าง
องค์การอนามัยโลกประกาศว่า สุ ขภาพดี นั้นมิใช่เพียงการไม่ มีโรคเท่านั้น แต่ยงั มีปัจจัยอื่นๆ ที่สาคัญร่ วมด้วย
ปัจจัยที่สาคัญมี 4 ด้าน ดังนี้
1. ร่ างกาย
2. จิตใจ
3. สังคมสิ่ งแวดล้อม
4. จิตวิญญาณ
คนที่มีสุขภาพดีตอ้ งเป็ นคนที่มีความสมบูรณ์พร้อมทั้ง 4 ด้านนี้ ไม่ใช่เพียงสมบูรณ์ดา้ นใดด้านหนึ่ง
เท่านั้น การดูแลสุ ขภาพจึงต้องคิดถึงปั จจัยทั้ง 4 นี้ และพัฒนาปรับปรุ งให้ดีข้ ึนพร้อมกันทั้ง 4 ด้าน นี่จึงจะเป็ น
การสร้างสุ ขภาพที่ครบวงจรและสมบูรณ์แบบที่สุด เราต้องปรับปรุ งในด้านที่เรายังบกพร่ องหรื อมีอยูน่ อ้ ยให้
เพิ่มเติมจนเต็ม เราจะมีสุขภาพทีด่ ีข้ ึนกว่าที่เป็ นอยูไ่ ด้
เราจะเห็นได้วา่ “สุ ขภาพ” ตามคาจากัดความใหม่น้ ี ไม่ใช่เรื่ องของแพทย์หรื อโรงพยาบาลที่จะทาหน้าที่ดูแล
สุ ขภาพให้เรา แต่เป็ น “ตัวเรา” ที่จะต้องรับผิดชอบและสร้างสุ ขภาพขึ้นมาด้วยตัวเอง แพทย์ไม่อาจมาดูแล
อารมณ์และจิตใจให้เรา ไม่มีหน้าที่มาสร้างสิ่ งแวดล้อมใกล้ตวั เรา และยิงไม่มาเกี่ยวข้องกับเรื่ องจิตวิญญาณของ
เรา แพทย์จะช่วยเราในยามที่เราเจ็บป่ วยเท่านั้น นอกเหนื อจากนั้นซึ่ งเป็ นส่ วนใหญ่ของชีวติ เราเป็ นผูด้ ูแลตนเอง
สุ ขภาพจึงเป็ นหน้าที่ของเราไม่ใช้หน้าที่ของใคร

วิธีการสร้ างสุ ขภาพร่ างกาย

ร่ างกายเป็ นสิ่ งที่เราจับต้องได้และดูแลรักษาได้อย่างง่านดาย จึงเป็ นเรื่ องใกล้ตวั ที่ดูวา่ จะทาได้ง่ายที่สุด
ผิดกับการดูแลทางด้านจิตใจหรื อจิตวิญญาณ ซึ่ งเป็ นสิ่ งที่เราจับต้องได้ยากจึงแก้ไขได้ยากกว่า ส่ วนปั จจัย
ทางด้านสังคมสิ่ งแวดล้อมนั้นดูเหมือนจะอยูไ่ กลตัวออกไป แต่จริ งๆ แล้วมีผลต่อสุ ขภาพของเรามากเหมือนกัน
อย่างไรก็ตามเราจะต้องดูแลให้ครบทั้ง 4 ด้านอย่างเป็ นองค์รวมอยูด่ ี
การสร้างสุ ขภาพทางร่ างกายนั้นมีหลากหลายวิธีเช่นกัน ในคราวนี้ผมจะคัดเลือกวิธีสาคัญๆ ที่ใช้กนั มานานและ
เป็ นวิธีหลักๆ ที่เราควรพิจารณาเป็ นพิเศษมาให้พวกเราปฏิบตั ินะครับ

เราจะสร้ างสุ ขภาพให้ ดีขนึ้ ได้ อย่ างไร

นี่เป็ นคาถามที่ตอบง่ายมาก เพราะเราต้องมี “ความรู้ ” เราจึงจะสามารถช่วยตนเองให้แข็งแรงสมบูรณ์ข้ ึนได้ ถ้า
ปราศจากความรู ้ทุกอย่างก็มืดมน แต่ความรู ้น้ นั เป็ นเพียงแผนที่นาทาง เราอยากไปให้ถึงจุดหมายเราต้องก้าวเดิน
ออกไปตามแผนที่ ก้าวไปด้วยขาของเราเอง ไม่มีใครมาก้าวเดินแทนเราได้ สุ ขภาพเป็ นเรื่ องเฉพาะบุคคลจริ งๆ
สุ ขภาพจึงต้องสร้างด้วยตัวเราเองเท่านั้น
ความรู้ในการสร้างสุ ขภาพที่ดีมีมากมายหลายศาสตร์ หลายสู ตร หลายความคิด หลากความเชื่อ แล้วแต่
ใครเชื่อแนวไหนก็เดินไปตามแนวทางนั้น แต่ที่ผมจะมาแนะนาทางเดินไหนมาให้เรานั้น ผมจะพาเดินไปใน
ทิศทางที่องค์การอนามัยโลกกาหนดไว้ คือ 4 เส้นทางหลักดังที่กล่าวมาแล้ว

เลือกทานอาหารสดใหม่ เสมอ
อาหารมีคุณค่ามากที่สุดก็ตอนที่มนั ยังสดอยู่ เรี ยกว่าเป็ นอาหารที่มีชีวิต คนและพืชผักล้วนมีพลังชีวติ อยู่
ในตัวเองทั้งนั้น เรากินผักสดเราจะได้พลังชีวติ ของผักมาเพิ่มพลังชีวติ ของเรา แต่ถา้ เรากินผักที่เก่าหรื ออาหารที่
ทิ้งค้างมานานแล้วพลังชีวติ จะลดน้อยลงตามเวลา และในที่สุดก็หมดไป เราจะไม่ได้พลังชีวติ จากอาหาร คงได้
เพียงสารอาหารที่มีคุณค่าน้อยลงเรื่ อยๆ ตามการเวลาเช่นกัน
ดังนั้นเราจึงควรกินอาหารสดใหม่ ถา้ เป็ นอาหารปรุ งสุ กก็ตอ้ งรี บกินทันทีหลังการปรุ งเสร็ จ จะได้
สารอาหารมากกว่ารอไปกินอีกวันรุ่ งขึ้น ซึ่ งสารอาหารจะสลายคุณค่าลงไป และขณะเดียวกันจะเกิดสารพิษเพิม่
มากขึ้นทุกขณะ อาหารค้างคืนจึงไม่ควรกินเลย เพราะอาจได้รับสารพิษมากกว่าประโยชน์จากอาหาร
อาหารกล่ องก็เช่นเดียวกัน ถือเป็ นอาหารที่ตายแล้ว ถ้าเป็ นไปได้ไม่ควรกินอาหารกล่องที่แพ็คขายกัน
ตามห้างสรรพสนค้าทัว่ ไป อาหารกล่องถูกสร้างขึ้นมาพร้อมกับสังคมที่เร่ งรี บ ซึ่ งเป็ นสังคมที่ไม่เอื้อต่อการมี
สุ ขภาพทีด่ ีเราต้องทาชีวิตของเราไม่ให้เร่ งรี บจนเกินไป เราจะได้ไม่ตอ้ งกินอาหารกล่องแบบนั้น

ลดรับประทานของหวานให้ น้อยลง

ขนมหวาน น้ าอัดลม ลูกอม เหล่านี้เป็ นต้น ของหวานเหล่านี้มีน้ าตาลมาก เราใช้น้ าตาลทรายขาวที่ผลิต
ในทางอุตสาหกรรมที่ตอ้ งใช้สารเคมีในการฟอกขาว สารเคมีจะเข้าสู่ ร่างกายเรามากขึ้น ในขณะที่น้ าตาลให้
ความหวานหรื อกลูโคสชนิดออกฤทธิ์ เร็ ว ร่ างกายจะรู ้สึกสดชื่นโดยเร็ วเมื่อกินน้ าตาลเจ้าไป แต่จะรู ้สึกอ่อนเพลีย
ตามมาได้ในระยะต่อไป ตับอ่อนต้องทางานมากขึ้นเมื่อมีน้ าตาลในร่ างกายมาก เพราะตับอ่อนจะต้องหลัง่
อินซูลินออกมาควบคุมระดับน้ าตาลในเลือดให้คงที่อยูเ่ สมอ เมื่อใช้งานหนักเกินไปตับอ่อนจะอ่อนแอ ทางาน
ไม่มีประสิ ทธิ ภาพเกิดเป็ นโรคเบาหวานให้เราเห็น
ถ้าเราไม่แก้ไขที่ตน้ เหตุ แต่ใช้ยาในการควบคุมน้ าตาลอย่างเดียว และยังคงกินน้ าตาลต่อไป โรคจะไม่
หายและตับอ่อนจะยิง่ เสี ยการทางานไปมากขึ้น ต่อไปก็จะเกิดโรคอื่นๆ ตามมา เช่น ความดันโลหิ ตสู ง โรคหัวใจ
เราจึงควรลดน้ าตาลด้วยการไม่กินเข้าไปให้มาก แทนที่จะให้ยาไปลดน้ าตาลภายในร่ างกาย
เพราะฉะนั้นต้องตัดไฟเสี ยแต่ตน้ ลม นัน่ คือแนวทางธรรมชาติบาบัด

ทีม่ า http://healthycareyou.blogspot.com/

อาหารเพือ่ สุ ขภาพ
อาหารเพือ่ สุ ขภาพ หมายถึงอาหารที่เมื่อรับเข้าไปแล้วน้ าหนักจะต้องอยู่
ในเกฑ์ปรกติ ไม่เป็ นโรคเรื้ อรัง โดยการเพิ่มอาหารผักและผลไม้ ลดเกลือ
ลดน้ าตาล ลดไขมัน

อาหารสุ ขภาพ
องค์การอนามัยโรคได้นิยามเรื่ องอาหารสุ ขภาพว่า “การรับประทานอาหารที่ไม่มีคุณภาพ ร่ วมกับการไม่ออก
กาลังกายจะเป็ นบ่อเกิดโรคเรื้ อรัง” องค์การอนามัยโลกได้แนะนาอาหารสุ ขภาพ ดังนี้







รับประทานอาหารที่สมดุลและมีน้ าหนักที่ปรกติ
ให้ลดอาหารไขมัน และหลีกเลี่ยงไขมันอิ่มตัว Saturated
fat,Transfatty acid
ให้รับประทานอาหารพวกผัก ผลไม้ ธัญพืขเพิม่ มากขึ้น
ลดอาหารที่มีน้ าตาล
ลดอาหารเค็ม
สาหรับ National Health Service (NHS)ของประเทศอังกฤษ
ได้นิยามอาหารสุ ขภาพไว้วา่ มีสองปั จจัยที่ตอ้ งคานึงถึงได้แก่




รับประทานอาหารที่ให้พลังงานสมดุลกับพลังงานที่ใช้
รับประทานอาหารที่มีความหลากหลาย
NHS จึงได้กาหนดแนวทางอาหารสุ ขภาพไว้ ดังนี้




ทุกท่านต้องรู ้จกั จานอาหารสุ ขภาพซึ่ งมีอาหารทั้งหมด 5 หมู่
ในจานอาหารสุ ขภาพจะบอกเราว่าควรจะรับประทานอาหารให้มีสัดส่ วนอย่างไร
สาหรับสมาคมโรคหัวใจประเทศอเมริ กาได้กาหนดอาหารสุ ขภาพไว้ ดังนี้

1. รั บประทานผักและผลไม้ เพิ่มโดยตั้งเป้ าให้ รับผักและผลไม้ วนั ละ 4-5 ส่ วนทุกวัน
2. ให้ รับประทานธัญพืชเพิ่มEat more whole-grain foods.เนื่องจากผักและผลไม้ มีไขมันตา่ ใยอาหารสูงได้ แก่
Whole-grain foods include whole-wheat bread, rye bread, brown rice and whole-grain cereal.
3. ให้ ใช้ นา้ มัน olive, canola, corn or safflower oil สาหรั บปรุ งอาหารและจากัดจานวนที่ใช้
4. รั บประทานไก่ ปลา ถัว่ มากกว่ าเนือ้ แดง เนื่องจากไก่ ที่ไม่ มีหนัง ปลา ถัว่ จะมีปริ มาณไขมันน้ อยกว่ าเนือ้ แดง.
5. อ่ านฉลากก่ อนซื ้อหรื อรั บประทานทุกครั้ งเพื่อเลือกอาหารที่มีคุณภาพ

วิธีการดูแลรักษาสุ ขภาพ
สุ ขภาพดีคือสิ่ งที่ทุกคนปรารถนา สุ ขภาพดีเป็ นสิ่ งพรหมลิขิตให้แต่ไม่ท้ งั หมด หลายคนไขว่ขว้าหาสุ ขภาพดี ใช้
เงินใช้ทองซื้ อทาสปา เข้าโปรแกรมลดน้ าหนัก ซื้ ออาหารลดน้ าหนักมารับประทาน การมีสุขภาพที่ดีตอ้ งอาศัย
ตัวเองดูแลสุ ขภาพ ให้เวลากับตัวเองเพียงวันละ 1 ชัว่ โมงในการออกกาลังกาย อีก 7 ชัว่ โมงในการนอนหลับ
และรับประทานอาหารที่มีคุณภาพ

ธรรมชาติคงไม่ให้สุขภาพที่ดีแด่คนที่ชอบทาร้ายตัวเองอยูเ่ รื่ อย แม้วา่ จะทราบแล้วว่าสิ่ งนั้นไม่เป็ นผลดีต่อ
สุ ขภาพ สุ ขภาพไม่สามารถซื้อด้วยเงินถึงแม้คุณจะรวยเป็ นมหาเศรษฐีหากคุณไม่ดูแลตัวเองให้ดี เงินที่มีอยูเ่ พียง
บรรเทาอาการเท่านั้น
หลายท่านคิดว่าการออกกาลังกายเสี ยเวลา ท่านลองจิตนาการถึงภาระงานที่ท่านรับผิดชอบในแต่ละวันว่ามีมาก
น้อยเพียงใด หากท่านไม่ดูแลตัวเองและเกิดโชคร้ายท่านเป็ นโรคอัมพาตหรื อโรคหัวใจ ภาระที่ท่านว่ามากมาย
จนไม่มีเวลาออกกาลังกาย ภาระเหล่านั้นใครจะเป็ นคนดูแล และหากโชคร้ายถึงขั้นช่วยตัวเองไม่ได้ ใครจะมา
เป็ นคนดูแลท่าน ท่านเพียงเสี ยเวลาวันละประมาณ 1 ชัว่ โมง หรื อท่านอาจจะใช้เวลาในการดูทีวีและออกกาลัง
กายไปด้วยกันซึ่ งก็จะทาให้ทา่ นมีสุขภาพที่ดีข้ ึน
หลายท่านเชื่อว่า คนผอมเท่านั้นที่มีสุขภาพดี จึงทาการลดน้ าหนักด้วยการอดอาหารเป็ นการใหญ่เพื่อให้น้ าหนัก
ได้มาตรฐาน แต่การลดน้ าหนักอาจจะเป็ นเรื่ องลาบาก และการอดอาหารเป็ นเวลานานๆอาจจะมีอนั ตรายต่อ
สุ ขภาพ จึงอยากให้ท่านผูอ้ ่านได้เปลี่ยนมุมมองใหม่
การมีสุขภาพที่ดีไม่ได้หมายถึงน้ าหนักที่อยูใ่ นเกณฑ์มาตรฐานแต่หมายถึงการที่เราดูแลตัวเองอย่าถูกต้องตั้งแต่
เรื่ อง การออกกาลังกาย การรับประทานอาหาร การพักผ่อน การป้ องกันโรค การลดหรื อเลิกสิ่ งที่บนั่ ทอน
สุ ขภาพ ร่ างกายเรากระปี้ กระเปร่ าพร้อมที่จะดาเนินชี วติ ประจาวัน เนื้อหาที่จะกล่าวจะเป็ นแนวทางในการดูแล
สุ ขภาพของท่าน

การปฏิบตั ิตามแนวทางไม่ได้ตอ้ งการให้ท่านมีอายุยาวหมื่นๆปี แต่ตอ้ งการให้ท่านมีสุขภาพที่แข็งแรง ไม่ป่วย
บ่อย สามารถหลีกเลี่ยงโรคที่ป้องกันได้ อายุยนื ยาวขึ้น การที่จะมีสุขภาพที่ดีตอ้ งประกอบไปด้วยการดูแล
ดังต่อไปนี้
ปั จจุบนั คนไทยหันมาสนใจสุ ขภาพกันมากขึ้นมีการเลือกรับประทานอาหาร มีการรณณรงค์เรื่ องการสู บบุหรี
การดื่มสุ รา และการออกกาลังกาย จากสถิติที่ผา่ นมาพบว่าคนไทยและคนทัว่ โลกมีอตั ราการเสี ยชีวติ โรคหัวใจ
และหลอดเลือดเพิ่มขึ้นมาก สาเหตุที่สาคัญเกิดจากความไม่สมดุลของการรับประทานอาหารและการออกกาลัง
กาย นอกจากนั้นยังทาให้เกิดโรคเบาหวาน ความดันโลหิ ตสู ง กระดูกพรุ น โรคอ้วนและโรคมะเร็ งบางชนิ ด เมื่อ
ท่านได้รับประทานอาหารที่มีคุณภาพร่ วมกับการออกกาลังกายอย่างเหมาะสมจะทาให้ท่านมีสุขภาพที่ดี สมาคม
โภชนาการ สมาคมความดันโลหิ ตสู งได้ร่วมกันกาหนดแนวทางการรับประทานอาหารซึ่ งไม่เน้นเฉพาะพลังงาน
อย่างเดียว แต่จะเน้นเรื่ องสารอาหาร และการออกกาลังกาย หัวข้อที่กล่าวมีดงั นี้
คาแนะนาสาหรับกลุ่มต่างๆ
อาหารที่รับประทานต้องมีพลังงานเพียงพอ และมีสารอาหารเพียงพอ
กลุ่มคนทัว่ ๆไป
รับประทานอาหารหลากหลายให้ครบห้าหมู่โดยหลีกเลี่ยงอาหารไขมันอิ่มตัว [Saturated fat],Tranfatty acid
น้ าตาล เกลือ และสุ รา
ปริ มาณพลังงานที่ได้รับไม่ควรเกินค่าที่กาหนด
กลุ่มคนต่างๆ
ผูท้ ี่สูงอายุมากกว่า 50 ปี ควรจะได้รับวิตามิน B12 เสริ ม
หญิงตั้งครรภ์หรื อวางแผนตั้งครรภ์ควรจะเสริ มอาหารที่มีธาตุเหล็ก และอาหารที่มีวติ ามินซี สูงเพื่อเพิ่มการดูด
ซึมธาตุเหล็ก
หญิงตั้งครรภ์หรื อวางแผนตั้งครรภ์ควรจะเสริ มอาหารที่มีกรดโฟลิก
ผูส้ ู งอายุที่มีผวิ คล้ าหรื อไม่ถูกแดดควรจะได้วิตามินดีเสริ ม
กลุ่มคนอ้วนหรื อมีน้ าหนักเกิน
คาแนะนา

การควบคุมน้ าหนักจะต้องรับประทานอาหารให้พลังงานที่ได้รับและใช้ไปเกิดความสมดุล
การลดน้ าหนักจะต้องค่อยลดพลังงานที่ได้รับจากอาหารโดยที่ไม่ขาดสารอาหาร และเพิ่มการออกกาลังกาย
สาหรับเด็กที่มีน้ าหนักเกินจะต้องปรึ กษาแพทย์ดูแล ก่อนการจากัดอาหาร
สาหรับคนท้องต้องควบคุมน้ าหนักอย่าให้เกิน
สาหรับคนทัว่ ไปที่มีโรคจะต้องปรึ กษาแพทย์ก่อนการควบคุมอาหาร
การจัดการเรื่ องน้ าหนัก

ปั ญหาเรื่ องคนอ้วนหรื อน้ าหนักเกินเป็ นปั ญหาทัว่ โลกรวมทั้งประเทศไทย นอกจากนั้นยังว่าว่าเด็กและเด็กวัยรุ่ น
มีปัญหาเรื่ องน้ าหนักเพิ่มขึ้น ซึ่ งเป็ นสาเหตุให้เกิดโรคเรื้ องรังต่างๆตามมา คนที่มีน้ าหนักเกินมักจะเกิดจาก
พฤติกรรมในการรับประทานอาหารที่มากเกินไป และพฤติกรรมในการออกกาลังกายน้อยเกินไป ลาพังการลด
ปริ มาณวันละ 100 กิโลแคลอรี ก็จะป้ องกันน้ าหนักเพิ่ม หรื อลดปริ มาณลงวันละ 500 กิโลแคลอรี ก็จะทาให้
น้ าหนักลดลงได้ แต่การลดน้ าหนักโดยให้ลดอาหารเป็ นเรื่ องยากจึงแนะนาให้หลีกเลี่ยงการใส่ น้ าตาล หรื อการ
รับประทานอาหารมัน หรื อเครื่ องดื่ม คาแนะนาสาหรับการลดน้ าหนัก
การรักษาน้ าหนักให้ดีตอ้ งปรับพลังงานที่ได้จากอาหารที่รับประทาน ให้สมดุลกับพลังงานที่เราใช้(น้ าหนักเท่า
เดิม)
การป้ องกันน้ าหนักเกินทาได้โดยการลดปริ มาณอาหาร ลดน้ าตาล และเพิ่มการออกกาลังกาย
คาแนะนาสาหรับคนอ้วนแต่ละกลุ่ม
การออกกาลังกาย
ส่ งเสริ มให้มีกิจกรรมให้มาก อย่านัง่ ๆนอนๆจะทาให้สุขภาพกาย สุ ขภาพใจ และการควบคุมน้ าหนักดีข้ ึน
สาหรับผูใ้ หญ่ ส่ งเสริ มให้มีกิจกรรมที่ใช้พลังงานปานกลาง มากกว่าปกติวนั ละ 30 นาทีทุกวันไม่วา่ จะเป็ นที่
ทางาน หรื อที่บา้ น เช่นการถูบา้ น การเดินขึ้นบันได การเดินเร็ วๆไปจ่ายตลาด
ถ้าต้องการให้สุขภาพแข็งแรงให้ออกกาลังกายชนิดหนัก หรื อออกกาลังกายนานขึ้น
ถ้าต้องการควบคุมน้ าหนักหรื อป้ องกันน้ าหนักเพิ่มต้องออกกาลังกายชนิดปานกลางหรื อชนิ ดหนักวันละ 60

นาทีทุกวัน โดยที่รับประทานอาหารที่มีพลังงานเท่าเดิม
ถ้าต้องการลดน้ าหนักลดน้ าหนักต้องออกกาลังกายปานกลางถึงหนักวันละ 60-90 นาทีโดยที่รับประทานอาหาร
ที่ให้พลังงานไม่เกิน
ส่ งเสริ มให้ร่างกายแข็งแรงโดยการ ออกกาลังเพื่อให้หวั ใจแข็ง ออกกาลังกายเพื่อให้กล้ามเนื้อแข็งแรง ออกกาลัง
กายเพื่อให้ขอ้ เคลื่อนไหวได้ดี ออกกาลังกายเพื่อให้ร่างกายมีความอดทน
การออกกาลังสาหรับกลุ่มต่างๆ

เด็กและวัยรุ่ นให้ออกกาลังกายวันละ 60 นาทีทุกวัน
ในคนท้องที่ไม่มีขอ้ ห้ามในการออกกาลังกายให้ออกกาลังปานกลางวันละ 30 นาทีทุกวัน แต่ตอ้ งหลีกเลี่ยงการ
ออกกาลังที่จะเกิดอันตรายต่อการตั้งครรภ์
ผูส้ ู งอายุตอ้ งมีกิจกรรมอย่างต่อเนื่องเพื่อลดอัตราการเสื่ อมของอวัยวะ
ข้อเท็จจริ งบางประการ
ปี 2002ร้อยละ 25 ของประกรของอเมริ กาไม่ได้ออกกาลังกาย
ปี 2003 ร้อยละ 38 ของประชากรวัยรุ่ นใช้เวลาดูทีววี นั ละ 3 ชัว่ โมง
การออกกาลังกายชนิดหนักจะให้ผลดีต่อสุ ขถาพดีกว่าชนิ ดปานกลาง และใช้พลังงานมากว่า
การออกกาำาลังกายจะทาให้การควบคุมอาหารทาได้ง่ายยิ่งขึ้น เพราคนที่ออกกาลังกายสามารถรับประทาน
อาหารได้เพิ่มขึ้น
ต้องป้ องกันร่ างกายขาดน้ าโดยการดื่มอย่างเพียงพอ หรื อดื่มขณะออกกาลังกาย หรื อหลังการออกกาลังกาย
ให้มีการออกกาลังกายอย่างสมาำ่เสมอ ลดการนอนหรื อดูทีวซี ่ ึ งจะทาให้สุขภาพกายและสุ ขภาพจิตดี
เพื่อป้ องกันหรื อลดอุบตั ิการณ์ของการเกิดโรคเรื้ อรัง เช่น เบาหวาน ความดันโลหิ ตสู ง โรคหัวใจ ให้ออกกกาลัง
กายปานกลางวันละ 30 นาที หรื อกิจกรรมประจาวัน

หากออกกกาลังกายหนักเพิ่มขึ้น(ชนิดหนัก)ก็จะส่ งผลดีต่อสุ ขภาพ
หากต้องการควบคุมน้ าหนักไม่ให้เพิ่มต้องออกกาลังกายชนิดปานกลางวันละ 60 นาทีทุกวัน
หากต้องการลดน้ าหนักอย่างต่อเนื่องต้องออกกาลังกายชนิดปานกลาง-หนักวันละ 60-90 นาที
คาแนะนาชนิดของอาหาร
รับประทานผักและผลไม้ให้มากโดยรับประทานน้ าผลไม้วนั ละ 2 แก้ว ผักวันละ 2 ถ้วย
ให้มีการรับประทานผักและผลไม้ที่หลากหลายสับเปลี่ยนกันอยูต่ ลอดเวลา
ให้รับประทานธัญพืชวันละกามือ เช่นถัว่ ต่าง เม็ดทานตะวัน เม็ดแตงโม
ให้รับประทานนมพร่ องมันเนยหรื อผลิตภัณฑ์นมพร่ องมันเนยวันละ 3 ถ้วย
คาแนะนาอาหารสาหรับเด็ก
เด็กและวัยรุ่ นต้องรับประทานธัญพืชบ่อยๆ เด็กอายุ 2-8ขวบควรจะดื่มนมพร่ องมันเนยวันละ 2 แก้ว เด็กมากกว่า
9 ขวบควรดื่ม 3 แก้ว
กลุ่มอาหาร
เลือกรับประทานผักและผลไม้อย่างเพียงพอโดยพลังงานที่ได้รับต้องไม่เกินเกณฑ์ตวั อย่างคนที่ได้รับพลังงาน
2000 กิโลแคลรอรี จะรับผลไม้ได้ไม่เกิน ผัก 21/2ถ้วยหรื อนาผลไม้ไม่เกิน 2 ถ้วย
ให้เลือกผักและผลไม้ท้ งั 5 กลุ่มสับไปมา
ให้รับประทานส่ วนประกอบของธัญพืช หรื อเมล็ดธัญพืช เช่น ข้าว อย่างน้อยวันละ 3 ส่ วน
ดื่มนมพร่ องมันเนยวันละ 3 ถ้วย
กลุ่มผักและผลไม้
ผลและผลไม้เป็ นแหล่งให้สารอาหารแก่ร่างกายเป็ นจานวนมากตามตารางข้างล่าง
การรับประทานผักและผลไม้จะทาให้ร่างกายได้รับใยอาหารอย่างเพียงพอ
ผลและผลไม้แต่ละชนิดจะให้คุณค่าทางอาหารแตกต่างกันไป ดังนั้นต้องสับเปลี่ยนกันไปในแต่ละอาทิตย์ แบ่ง
ผักออกเป็ น 5 ชนิดและปริ มาณที่ควรจะรับประทานในแต่ละสัปดาห์
ผักใบเขียว 3ถ้วยต่อสัปดาห์
ผักใบเหลือง 2 ถ้วยต่อสัปดาห์
ถัว่ 3 ถัว่ ต่อสัปดาห์
ผักพวกใหแป้ ง(ผักพวกหัว) 3 ถัว่ ต่อสัปดาห์
ผักอื่นๆ 6 1/2 ต่อสัปดาห์

คาแนะนาสาหรับอาหารไขมัน
รับประทานอาหารที่มีไขมันอิ่มตัว saturated fat ต้องไม่เกินร้อยละ 10 ของพลังงานที่ได้รับหรื อไม่เกินวันละ
300 กรัมของคลอเลสสเตอรอลล์ และหลีกเลี่ยงไขมันชนิด trans fatty acid
ปริ มาณพลังงานที่ได้จากไขมันต้องไม่เกิน 30%ของปริ มาณทั้งหมด และควรจะเป็ นพวกไขมันไม่อิ่มตัว
polyunsaturated
and monounsaturated fatty acids จากพืชและถัว่
เมื่อจะรับประทานเนื้ อสัตว์ตอ้ งเลือกเนื้อที่มีไขมันต่า เช่นเนื้อสันใน หรื อแกะเอาหนังและไขมันทิ้ง
ลดการรับประทานอาหารที่มีไขมันอิ่มตัวและไขมัน trans fatty
สาหรับเด็กเล็กอายุ 2-3 ขวบให้รับประทานไขมันได้ถึงร้อยละ 30-35 สาหรับเด็กอายุ 4-18 ปี ให้รับประทาน
อาหารไขมันได้ถึงร้อยละ 25-35 และแหล่งไขมันควรจะเป็ นไขมันไม่อิ่มตัว polyunsaturated and
monounsaturated
fatty acids,เช่น ปลา ถัว่ และน้ ามันพืช

คาแนะนาสาหรับอาหารจาพวกแป้ ง
รับประทานอาหารพวกแป้ งที่มีใยอาหารสู ง ได้แก่ผกั และผลไม้
การปรุ งอาหารไม่ไส่ เกลือหรื อน้ าตาลมากเกินไป
ป้ องกันฟันผุโดยการลดน้ าตาลและเครื่ องดื่ม
การรับประทานอาหารที่มีเกลือต่า
สาหรับคนทัว่ ไปให้รับประทานอาหารที่มีเกลือน้อยกว่า 2300 มิลิกรัม(ประมาณ 1 ช้อนชา)
เวลาปรุ งอาหารให้ใส่ เกลือให้นอ้ ยที่สุด
สาหรับคนที่เสี่ ยงต่อโรคความดนโลหิ ตสู ง(คนที่มีประวัติครอบครัวเป็ นความดันโลหิ ตสู ง อ้วน ผิวดา
โรคเบาหวาน)ต้องรับประทานเกลือเพียง 1500มิลิกรัม และรับประทานเกลือโปแตสเซียมวันละ 4700 มิลิกรัม

ทีม่ า http://www.siamhealth.net/public_html/Health/good_health_living/diet/diet_index.htm
ทีม่ า http://blog.eduzones.com/chotip22/33078

